Ponadnarodowe federacje humanistyczne

Europejska Federacja Humanistyczna (EHF)

J

ej najważniejsze cele to:

•
•
•
•

propagowanie za pomocą inicjatyw edukacyjnych, naukowych i kulturalnych
humanistycznej wizji walorów kulturowych, społecznych i etycznych w Europie;
wspieranie tworzenia przestrzeni dla organizacji wolontariuszy, które mają te
same cele;
reprezentowanie organizacji członkowskich przed instytucjami europejskimi;
propagowanie wymiany między członkami, szczególnie przepływ informacji i
doświadczenia, które przyczyniają się do rozwoju humanistycznych wartości w
Europie oraz rozwoju kulturowego i społecznego

EHF-FHE reprezentuje organizacje członkowskie i ruchy humanistyczne wobec grup oraz
instytucji międzynarodowych, szczególnie:
•
•
•
•
•
•
•

Rady Europy,
Komisji Europejskiej,
Parlamentu Europejskiego,
Społecznego i Europejskiego Komitetu,
Grupy Doradców Politycznych Komisji Europejskiej (GOPA),
Grupy Europejskiej do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach,
UNESCO.
Jest związana z licznymi organizacjami i ONG:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permanent Forum of Civil Society,
The Initiative „A soul for Europe — Ethics and Spirituality",
Observatoire International de la Laďcité,
UNITED network,
SeeChange Campaign,
European Network for Peace and Human Rights,
International Planned Parenthood Federation/European Network,
Catholics for a Free Choice, Europe,
European Network ’Church on the Move',
International Lesbian and Gay Association/Europe,
Association pour le Droit de Mourir dans la Dignit,
Association des Femmes de l'Europe Méridionale.

Ostatnie doroczne spotkanie odbyło się w czerwcu w Berlinie
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E-mail: fhe@ulb.ac.be
WWW: humanism.be
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International Humanist and Ethical Union (IHEU)
Założona w 1952 roku reprezentuje ruch laicki na poziomie światowym. IHEU ma
częste kontakty z ONU, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OSCE),
Office for Democratic Institutions and Human Right (ODIHR), który ma siedzibę w
Warszawie. Miał swoje spotkanie w Paryżu, w lipcu.
WWW: iheu.org
Racjonalista.pl
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